
 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ঈস্তাদ অভাদ নাবফর াবপজাহুল্লা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বজাদদয দেয বেকদদয 
প্রবি বকছু বনদফদন 



 

 

 

হ মুফক, গুনা হেদক াফধান! 

ওদ ভুবরভ মুফক! াফধান! 

হিাভায গুনা হমন হিাভাদক বজাদ ও াাদাি হেদক ভারূভ না কদয! 

ভদন হযখ, মখন ভুবরভ ভাদজ কুপয ও বযদ্দায ফযাকিা ঘদে িখন বজাদদয দে 

বফচর োকদি াযা, অল্লাহ্ ুফানাহু ওয়া িাঅরায ক্ষ হেদক এক দনক ফড় 

হনয়াভি। অয এআ হনয়াভি অল্লাহ্ িাঅরা করদক প্রদান কদযন না। 

অল্লাহ্ িাঅরা ফদরনঃ- 

 

ا يَا َٓ ٍََ أَيُّ َِّ َعٍ ِيُُكىَْ يَْشحَذََّ َيٍ آَيُُٕا انَِّزي فََ ِديُِ ْٕ َُّ يَأْحِي فََس وَ  انهَـّ ْٕ ىَْ بِقَ ُٓ َََُّ يُِذبُّ يُِذبُّٕ  َعهَى أَِرنَّتَ  َٔ
ٍََ ْؤِيُِي ًُ ةَ  اْن ٍََ َعهَى أَِعضَّ ٌََ اْنَكافِِشي ُذٔ ِْ َِّ َسبِيمَِ فِي يَُجا لََ انهَـّ َٔ ٌََ َيتََ يََخافُٕ ْٕ َِّ فَْضمَُ ِنكََرََ  ۚ َََلئِىَ  نَ  انهَـّ

َِّ َُّ ۚ ََيََشاءَُ َيٍ يُْؤحِي انهَـّ اِسعَ  َٔ  ﴾٤٥﴿ َعِهيىَ  َٔ

হ ভুবভনগণ, হিাভাদদয ভদধয হম স্বীয় ধভম হেদক বপদয মাদফ, বচদয অল্লা এভন ম্প্রদায় 

ৃবি কযদফন, মাদদযদক বিবন বারফাদফন এফং িাযা িাাঁদক বারফাদফ। িাযা ভুরভানদদয 

প্রবি বফনয়-নম্র দফ এফং কাদপযদদয প্রবি কদ ায দফ। িাযা অল্লায দে হজাদ কযদফ 

এফং হকান বিযস্কাযকাযীয বিযস্কাদয বীি দফ না। এবে অল্লায নুগ্র-বিবন মাদক আচ্ছা 

দান কদযন। অল্লা প্রাচুমম দানকাযী, ভাজ্ঞানী। (ূযা ভাদয়দা-৫৪) 

http://tanzil.net/#5:54


 

 

 

দি াদয, হিাভায া ও ফাধযিা অল্লাহ্ িাঅরায এআ নুগ্রদয দে ফাাঁধা দফ। 

হিাভায গুনা হিাভাদক বজাদ হেদক বফযি যাখদফ। 

অল্লাহ্ িাঅরা ফদরনঃ 

 

ٌََّ ٍََ إِ ا انَِّزي ْٕ نَّ َٕ وََ ِيُُكىَْ حَ ْٕ ٌَِ اْنخَقَى يَ عَا ًْ ا اْنَج ًَ ىَُ إََِّ ُٓ ٌَُ اْسخََضنَّ ْيَطا َََكَسبُٕا َيا بِبَْعِطَ انشَّ نَقَذَْ ۚ   َعفَا َٔ

ُٓىَْ انهَّـَُّ ُْ َََع  ۚ ٌََّ  ﴾٥٤٤﴿ َدِهيىَ  َغفُٕسَ  انهَّـََّ إِ

হিাভাদদয হম দুবে দর রড়াআদয়য বদদন ঘুদয দাাঁবড়দয়বছর য়িান িাদদযদক বফভ্রান্ত কদযবছর, 

িাদদযআ াদয দরুন। (অদর আভাযান-১৫৫) 

এআ অায় (হধাাঁকায়) গুনাদ বরপ্ত দচ্ছা, বজাদ ও াাদাি হিাভায গুনা ভূদয 

কাপপাযা দফ?!! দি াদয, এআ গুনাদআ বজাদ ও াাদাদিয দে ফাাঁধা ও প্রবিফন্ধকিা 

ৃবি কযদফ। 

হ যফ! অবন অভাদদযদক য়িাদনয হধাাঁকা হেদক যক্ষা করুন। অভীন। 

অধুবনক বযিায বচত্র 

িুযদস্কয এয়াযদােম হেদক বফভান ঈড়দছ। বকছু মাদচ্ছ ভুদর অয বকছু আজযাআদর। ভুদর 

মাদচ্ছ অগুন জ্বারাদি অয আজযাআদর অগুন হনবাদি। 

ায়দয এযদদাগান!!! 

http://tanzil.net/#3:155


 

 

 

বকভি ও িাযীদপয স্বরূ 

যীয়দিয ভুকাভ (দযেমীন) বফধান হগান কযায নাভ বকভি নয়। এয নাভ ‘বকিভান’। 

মায বযণাভ দচ্ছ- যদফয ক্ষ হেদক ভার’ঈন "ঈাবধ‛ জমন। বকিভানকাযীদদয ঈয 

রা’নি কদযন অল্লাহ্ ুফানাহু ওয়া িায়ারা, াদে াদে িাাঁয ম্মাবনি হপদযস্তাগন ও ভুবভন 

ফান্দাগণ।  

াবেমফ স্বােম যক্ষা েফা বনদজয ভিদক প্রবিষ্ঠায জনয ভুকাভ (দযেমীন) বফধাদনয ফযাখযায 

নাভ বকভি নয়। এয নাভ িাযীপ। অয িাযীপ, বকিভাদনয হচদয়ও জঘনয, আয়াহুদ 

ঈরাভাদদয একো নযিভ বফবিয। মা কখদনা কখদনা কুপয মমন্ত হৌঁছায়। 

িাদর বকভি বক? 

-বকভি দচ্ছ কুযঅন-ুন্নাদয ব ক আদরভ ও পাাভ (জ্ঞান ও ফুঝ) ও িায ব ক 

প্রদয়াদগয নাভ।  

বকন্তু অপদা! ি অপদা! 

বকিভান ও িাযীপদকআ ভাদজ আদরভ ও বকভদিয চাদয যাদনা দয়দছ। 

 

 



 

 

 

বজাদ কযদফ না! দাকা হদদফ না! বকবাদফ জান্নাদি প্রদফ কযদফ?!! 

এক ফযবি এদরন। যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়া াল্লাদভয কাদছ ফায়াি হনদফন। বিবন 

ফায়াদিয জনয িম বদদরন- াক্ষয বদদি দফ, অল্লাহ্ িায়ারা ছাড়া হকান আরা হনআ, 

ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়া াল্লাভ অল্লাহ্ িায়ারায ফান্দা ও যাূর। ারাি ও মাকাি 

অদায় কযদি দফ। জ্জ ারন কযদি দফ, হযাজা যাখদি দফ। অল্লাহ্ িায়ারায দে 

বজাদ কযদি দফ। 

াফী জানাদরন, বজাদ ও দাকায ফযাাদয ফায়াি বনদি াযদফন না। বজাদ কযদফন না। 

কাযণ, ইভান দুফমর। বজাদদ হমদয় ভৃিুযয বদয় মবদ রায়ন কদযন িাদর হিা অল্লাহ্ 

িায়ারায হরাদধয ভাদঝ যদফন। অয দাকা কযদি াযদফন না, কাযণ ম্পদ স্বল্প।  

ওজয শুদন যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়া াল্লাভ িায াি ধযদরন। ঝাাঁবক বদদয় ফরদরনঃ 

 

« صذقت ٔل جٓاد ل انجُت؟ حذخم فبىََ !! » 

বজাদও কযদফ না! দাকাও হদদফ না! িাদর বকবাদফ িুবভ জান্নাদি প্রদফ কযদফ?!! 

িঃয াাফী কর বফলদয়য ঈয ফায়াি প্রদান কযদরন।  

(অর-ভুিাদযাক অরা-ীাআন। নদ-আভাভ মাাফী যঃ ী ফদরদছন) 

https://www.facebook.com/hashtag/জিহাদ_করবে_না?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/সদাকা_দেবে_না?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/কিভাবে_জান্নাতে_প্রবেশ_করবে?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 

 

অদভবযকায োদগমে 

আযাদকয ভুদর যাদভবযকান রুদডায ও নাাক যাবপমীদদয োদগমে, বনবদমি হকান িানমীভ 

নয়। িাদদয ভূর োদগমে অরু ুন্না।  

হ যফ! অবন রুদডায ও যাবপমীদদয াি হেদক ভুদরয ভুবরভদদযদক হপাজি 

করুন। অবন িাদদয জনয মদেি দয় মান। অরু ুন্নাদক বফজয় দান করুন। 

বজাদদয েম ও ফমদেষ্ঠ বজাদ 

অভয বফন অফাা যাবদঃ হেদক একবে াদী ফণমীি দয়দছ, এক ফযবি যাূর াল্লাল্লাহু 

অরাআব ওয়া াল্লাভদক বফববন্ন ফযাাদয বজজ্ঞাা কযবছদরন, এক মমাদয় হরাকবে বজজ্ঞাা 

কযদরন- “বজাদ ভাদন কী”? 

বিবন (াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়া াল্লাভ) ফরদরন- “মখন কাদপযদদয াদে হভাকাদফরা দফ 

িখন িাদদয বফরুদে মুে কযদফ”।  

হরাকবে অফায বজজ্ঞাা কযদরন- “িাদর হকান বজাদ ফমদেষ্ঠ”?  

(প্রবি ঈত্তদয) বিবন (াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়া াল্লাভ) ফরদরন- “মায হঘাড়ায া হকদে িযা 

কযা য় ও িায বনদজয যিও প্রফাবি কযা য় (ীদ কযা য়)”।  

(ভুনাদদ অভাদ, া'ফুর ইভান বরর-ফাআাকী। নদঃ ী) 

https://www.facebook.com/hashtag/জিহাদের_অর্থ_ও_সর্বশ্রেষ্ঠ_জিহাদ?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 

 

জীফদনয পরিা  

গাবড়ো বফদফাবযি র, 

হদো বছন্নববন্ন র। (কাফায যদফয ে অবভ পর রাভ।) 

একবে প্রচবরি বুর-‚বকয়াভি মমন্ত বজাদ চরদফ‛ 

 انقيايت يٕو إنى ياض انجٓاد

অভাদদয ভাদঝ ঈদযাি ফাকযবে াদী বাদফ প্রচবরি। বকন্তু ফাস্তবফক াদীদয হকান 

বকিাদফ এআ দে হকান াদী াওয়া মায় না। এফং মাযা এআ ফাকযদক াদী বাদফ 

ফযফায কদযদছন হকঈ এয হকান নদ ঈদল্লখ কযদি াদযনবন। না ী না দয়ীপ।  

িাআ অভাদদয িকম ওয়া জরুযী। কাযণ দনক দাবয়ত্বীর অদরদভয কো ও বরখাদিও 

দনক ভয় াওয়া মায়, ‚যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়া াল্লাভ ফদরদছন – 

 ‛انقيايت يٕو إنى ياض انجٓاد

যাুর াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়া াল্লাভ হেদক হমদিু এআ দে/ফাদকয হকান াদী ফণমীি 

হনআ। িাআ এয বনফি/ম্পকম যাুর াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়া াল্লাদভয বদদক কযা হকান 

বাদফআ ভীচীন নয়। এআ বুর হেদক ফাাঁচা জরুযী। 



 

 

 

যাাঁ িদফ! বজাদ হম বফযি চরভান োকদফ, িা প্রভাণ কদয এভন একাবধক ী াদী 

ফণমীি অদছ। অভযা আনাঅল্লাহ্ হগুদরাআ দরীর বদদফ হ কযদি াবয। হমভন এক 

াদীদ এদদছ- 

 

 ا عهى يقاحهٌٕ أيخي يٍ طائفت حضال ل  هللا سسٕل قال :قال دصيٍ بٍ عًشاٌ ٔعٍ

 انذجال انًسيخ آخشْى يقاحم دخى َأأْى، يٍ عهى نذق،ظاْشيٍ

আভযান বফন হুাআন হেদক ফবণমি যাূর াল্লাল্লাহু অবরব ওয়া াল্লাভ ফদরদছনঃ  

অভায ঈম্মদিয ভধয হেদক একবে দর ফমদা দকয ঈয হেদক বকিার (মুে) কযদফ। িাযা 

িাদদয বফদযাধীদদয বফরুদে বফজয়ী ফস্থায় োকদফ। িাদদয হল ফযবি দাজ্জারদক িযা কযা 

ফবধ। (ুনাদন অফী দাঈদ, নদ-ী) 

অা ও অঙ্কা 

অল্লাহ্ িায়ারায বকছু বফধান অদছ মা ারদনয ভাদঝ শুধুভাত্র যকাবরন অা বনবি। বকছু 

বফধান অদছ, মায ভাদঝ যকাবরন অায াদে-াদে আকাবরন অঙ্কাও বফদযভান। 

িাআ হকান দ্বীনদায মবদ শুধু এভন বফধান ারদনয ভাদঝআ ক্ষান্ত োদক, মায ভাদঝ যদয়দছ শুধু 

যকারীন অা। হনআ আকাবরন অঙ্কা। িাদর হ কখনআ ূণম দ্বীনদায নয়, দি াদয 

না।  



 

 

 

িাআ হ দ্বীদনয বেক! 

মবদ দ্বীদনয ব ক হকান বফধান ারদনয কাযদণ অবন াবেমফ অঙ্কায ভদধয োদকন 

িাদর, ভান যদফয হদয়া এআ িাঈবপদকয জনয ভন খুদর শুকবযয়া অদায় করুন- 

অরাভদুবরল্লাহ্। 

‚অয অবভ ফযআ ফযআ হিাভাদদযদক যীক্ষা কযফ বকছু বয় দ্বাযা ............‛ (ূযা 

ফাকাযা, অয়ািঃ ১৫৫-১৫৬) 

অযও হদখুনঃ- ূযা ফাকাযাঃ ২১৪, ূযা ফাকাযা-১২৪, ূযা অদর আভযানঃ ১৮৬, ূযা 

িাওফা- ১৬, ূযা াজ্জঃ ১১, ূযা অনকাফূিঃ ২-৩, ূযা অনকাফূিঃ ১০-১১, ূযা অঝাফঃ 

১০-১১, ূযা ভুাম্মাদঃ ৩১। 

আভাভ ভাদী হকান কাদপরায়? 

 عهى يقاحهٌٕ أيخي يٍ طائفت حضال ل ":يقٕل انُبي سًعج :قال هللا عبذ بٍ جابش عٍ

 نُا، صمَِّ حعال أييشْى فيقٕل يشيى بٍ عيسى فيُضل :قال انقيايت، يٕو إنى ظاْشيٍ انذق

 ." األيت ْزِ هللا حكشيت أيشاء بعط عهى بعضكى إٌ ل، فيقٕل

জাবফয বফন অবেল্লা হেদক ফবণমি, বিবন ফদরন, অবভ নফী াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়া 

াল্লাভদক ফরদি শুদনবছ, অভায ঈম্মদিয একবে দর দকয ঈয হেদক বফজয়ী ফস্থায় 

বকয়াভি মমন্ত মুে কযদি োকদফ। বিবন ফদরনঃ িঃয ইা আফদন ভাযআয়াভ অরাআব 



 

 

 

ারাভ হনদভ অদফন। িখন িাাঁদদয অবভয ফরদফন, অুন অভাদদযদক বনদয় ারাি 

অদায় করুন। বিবন ফরদফন, না! অনাযা এদক দনযয অবভয, এো অল্লাহ্ িায়ারায ক্ষ 

হেদক এআ ঈম্মদিয প্রবি ম্মান। (ী ভুবরভ) 

বক্ষাঃ  

১. বকিার ও ভুকাবির, বজাদ ও ভুজাবদ বকয়াভি মমন্ত চরভান ও বফদযভান োকদফ। হকান 

বাদফআ িা ফন্ধ দফ না। না মাবরদভয মুরুভ িা রুখদি াযদফ, না হকান ভুনবপ াদকয 

আনাদপ িা হেদভ মাদফ। 

২. একবে জাভাি দকয ঈয প্রবিবষ্ঠি োকদফ। অয িাদদয ভানূ হম বপাি াদীদয 

ভদধয ফবণমি দয়দছ িা দচ্ছ বকিার। বকিার িাদদয নযিভ একবে বফবিয। ক জাভাি 

ন্ধানীদদয জনয আনাঅল্লাহ্ এআ াবদবে দেয বদা হদদফ। 

িদফ একো বফলয় স্পি বাদফ ফুঝদি দফ, বকিার কযদরআ এআ জাভাদিয ন্তবুমি দয় 

মাদফ াদীদ এভনবে ফরা য়বন, ফযং ক জাভািবেয বফবিয ফরা দয়দছ, িাদদয ভাদঝ 

বকিার োকদফ। জাভাদিয ভদধয বকিার োকদফ িা বনবিি। বকন্তু ‘কর বকিারকাবয এআ 

জাভাদিদয ন্তবুমি’ াদী হকান বাদফআ এো প্রভাণ কদয না। 

৩. এআ াদী প্রভাণ কদয, আভাভ ভাদী এআ কাদপরায ভদধয অদফন ও বিবন িায ভয় 

এআ িদয়পায অবভয দফন। কাযণ াদীদয ভদধয আভাভ ভাদীয ফযাাদয হম ে ফরা 



 

 

 

দচ্ছ- ( أميرهم فيقول ) িাাঁদদয অবভয ফরদফন। ‘িাাঁদদয’ ফমনাভ দ্বাযা ঈদদ্দয দচ্ছ ূদফম হম 

িদয়পায কো ফরা দয়দছ হআ িদয়পায অবভয। অয িা হিা এভন এক িদয়পা, মা ফমদা 

বফদযভান োকদফ। ূদফম বছর, এখন অদছ, বকয়াভি মমন্ত োকদফ। ুিযাং আভাভ ভাদীয 

কাদপরা এখনও বফদযভান অদছ, বিবন এআ কাদপরায আনাঅল্লাহ্ এক ভয় অবভয দফন। 

অয ইা অরাআব ারািু ওয়া ারাভ অভান হেদক হনদভ এআ কাদপযরায াদেআ 

োকদফন।  

হ ভুবরভ একেু বাফুন! 

মাযা হকান ােমকয না কদয, কর ভুজাবদদয বফদযাবধিা কযদছন। ফিমভান বজাদদক পাাদ 

ফরদছন। েফা ফরদছন, ফিমভান বফদে দকয ঈয হেদক বজাদকাবয হকান জাভাি 

বফদযভান হনআ। িাযা হম ুস্পি ভ্রাবন্তয ভদধয এ ফযাাদয বক হকান দন্দদয ফকা 

অদছ?!!  

অবন ফুদঝ ফা না ফুদঝ অল্লাহ্ িায়ারায একবে ক আফাদাদিয বফদযাবধিা কযদছন। যাূর 

াল্লাল্লাহু অরাআব াল্লাভ, অল্লাহ্ িায়ারায হম ফান্দাদদয ফযাাদয, দকয ঈয োকায 

গযাযাবি বদদয়দছন অবন িাাঁদদয বফরুদে ফস্থান বনদয়দছন। কার াঈদজ কাঈছাদয কীবাদফ 

অবন যাূর াল্লাহু অরাআব ওয়া াল্লাদভয াভদন দাাঁড়াদফন?!!! 

https://www.facebook.com/hashtag/হে_মুসলিম_একটু_ভাবুন?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 

 

অবন আভাভ ভাবদয কাদপরায বফদযাবধিা কযদছন, অয দক্ষা কযদছন বিবন এদর িায 

াদে বভদর বজাদ কযদফন। শুদন যাখুন! অল্লাহ্ িায়ারায ক্ষ হেদক ফিীণম দরীর মাযা 

ঈদক্ষা কদয, ছুাঁদড় হপদর, ভুখ ঘুবযদয় হনয়, ভু'হজঝা ফা কাযাভাি িাদদয হকান কাদজআ 

অদ না ফযং িাদদয হগাভযাবদক ফৃবে কদয। মবদও চাাঁদ বদ্বখবিি য়। ােয েুকদযা হেদক 

ঈেনী হফয য়। রাব  বয়ংকয া য়। 

িারুদণযয কযাবযয়ায! 

হফ বকছু বদন চদর হগর হববং বরভো ফযাফায য় না। হম হছদরদক কার ৯-১০োয় 

হডদক ঈ াদি ি, হল যাদি িায রুভ হেদক হবদ অদ যারাদভময অওয়াজ। বকছুক্ষণ 

য হানা মায় হগে হখারায ে। কদরজ/বাবমবেয ফআদয়য বযফদিম ড়ায হেবফদর হাবা 

ায় দ্বীবন বকিাফ। জীফদন প্রেভ বকদচদন মায়। ভাদয়য যান্না কযা হদদখ। হকাভর কদে ফদর, 

অমু্ম বক যান্না কযছ? যান্নাঘয হদবখ দনক গযভ, হিাভায হিা দনক কি দচ্ছ। যাবত্র হফরা 

হছদরয ঘদয না হপযা বনদয় অয ঈবদ্বগ্ন দি য় না।  

বকন্তু হেীর ফাফা ও ভভিাভয়ী ভা াফুডুফু খায় বচন্তায নিুন এক ভুদে। হছদরয বপঈচায 

বনদয় বচন্তা। কযাবযয়ায বনদয় হেনন। এবাদফ হিা হছদরো বনজ ববফলযৎ নি কযদছ। দ্বীদনয 

কাজ কযায ভয় হিা এখন না। াভদন দনক ভয় অদছ। এবাদফ চরদর হিা রাআপো 

ফযফাদ দয় মাদফ। বিবরয়াি হছদর। ওদক বনদয় কি অা বছর।  



 

 

 

হছদরঃ অবু্ব! িুবভ হিা যকাদর বফোী। 

ফাফাঃ যাাঁ! ফাফা ফযআ। 

হছদরঃ অচ্ছা অবু্ব! িুবভ হম ভয়েুকুদক ববফলযি ফর, হো স্বাবাবফক কি বদদনয? 

ফাফা একেু অিমম দয়ঃ হকন? ৪০-৫০ ফছয।  

হছদরঃ অবু্ব! ভৃিুযয দযয জীফনো ফিমভান নাবক ববফলযৎ?  

ফাফাঃ ববফলযৎ। 

হো কি ফছদযয? 

ফাফা চু কদয োদক। 

হছদরঃ ফাফা িুবভ হম বপঈচায বনদয় হদযান, িা যকার নাভক বপঈচাদযয কি বাদগয 

এক বাগ দফ? 

ফাফা চু কদযআ োদকন। 

হছদরঃ ফাফা যকার নাভক ‘ববফলযি কযাবযয়ায’ হিা অভাদক এখনআ গ ন কযদি দফ। অয 

দুআ ববফলযদিয হমো মি প্ররবিি হোদি হ বযভাণ ভয় হদয়াআ বক ফুবেভাদনয কাজ 

নয়? িাদর িুবভ ফর, অবভ হকান ববফলযদিয জনয কিেুকু ভয় হদফ? অবভ হম াযবছ না, 

অভায অর বপঈচায হজদন ফুদঝ ধ্বং কযদি। 



 

 

 

(ফাফা হছদরয অদরাচনা হবদদনয ভি হখাদনআ হল য়।)   

অদর মবদ ‘কার’ বাগ কযা য়, ৃবেফীদি অগভদনয ূদফময দীঘম ভয়ো বছর অভায 

িীি। অবভ এখন ফিমভাদন। দুবনয়ায এআ বি াভানয ভয়োআ অভায ফিমভান। ভৃিুযয 

য ীভ ভয়ো অভায ববফলযৎ। অভায ববফলযৎ এি দীঘম!, মাদদয াআন্স ম্পদকম জানা 

অদছ িাযা জাবন, বফজ্ঞাদনয অবফষৃ্কি বফে জগিো কি বফার।!! বফজ্ঞাদনয অবফষৃ্কি-

নাবফষৃ্কি ুদযা বফে জগিো মবদ বযলা দানা বদদয় বদয হদয়া য়। অয একবে কফুিয 

াাঁচ ি ফছয য-য এদ শুধু একবে কদয দানা বনদয় মায়। এক বদন ফ দানা হল দয় 

মাদফ। বকন্তু অভায ববফলযৎ হল দফ না। !!!  

এআ বপঈচাদযয জনয হচিা চারাআ ফদর, দনদক অভাদক ফজ্ঞা কদয ফদর, ‘হুজুয’। এআ 

ববফলযৎ কযাবযয়ায গ দনয জনযআ অজ ভাদজয হচাদখ অবভ ‘হফাকা ভানফ’। বকন্তু অবভ চযভ 

অিমম আ, মখন হদবখ অভাদক ফজ্ঞা কযা এআ ফুবেভান(!), যকাদরয প্রবি বফোদয দাফী 

কদয।  

আনাঅল্লাহ্ ববফলযিআ ফদর হদদফ, হক ফুবেভান অয হক হফাকা? 

ভান অল্লাহ্ িায়ারা ফদরনঃ- 

 

َ ُكمَُّ ثَِ رَائِقَتَُ ََْفس  ْٕ ًَ ََاْن ا ۚ  ًَ إََِّ َٔ ٌََ ْٕ فَّ َٕ وََ أُُجَٕسُكىَْ حُ ْٕ ًٍَ ۚ ََاْنِقيَاَيتَِ يَ ٍَِ ُصْدِضحََ فَ أُْدِخمََ انَُّاسَِ َع َٔ 

ََفَاصََ فَقَذَْ اْنَجَُّتََ َيا ۚ  َيا اْنَذيَاةَُ َٔ َْ  ﴾٥٨٤﴿ اْنغُُشٔسَِ َيخَاعَُ إِلََّ انذُّ

http://tanzil.net/#3:185


 

 

 

প্রদিযক প্রাণীদক অস্বাদন কযদি দফ ভৃিুয। অয হিাভযা বকয়াভদিয বদন বযূণম ফদরা 

প্রাপ্ত দফ। িাযয মাদক হদামখ হেদক দূদয যাখা দফ এফং জান্নাদি প্রদফ কযাদনা দফ, 

িায কামমববে ঘেদফ। অয াবেমফ জীফন হধাাঁকা ছাড়া নয হকান ম্পদ নয়।(ূযাঃ অর 

আভযান-১৮৫)। 

 

ভাজরুভ বফধান 

ঈম্মদিয জুরুভ হেদক ভুবি াওয়ায একভাত্র ে দচ্ছ, ভান যদফয বফধান বজাদদয ঈয 

‘জুরুভ’ হছাঁদড় হদয়া।  

‚মখন হকান ম্প্রদায় বজাদ হছাঁদড় হদয়, অল্লাহ্ িাঅরা িাদদযদক ফযাক বাদফ াবস্তদি 

বনবিি কদযন।‛ (ভাজভায়ুঝ ঝাওাদয়দ,নদঃ ী)  

 

------------------------- 

https://www.facebook.com/hashtag/মাজলুম_বিধান?source=feed_text&epa=HASHTAG

